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LEDARE
Mer Europa i energifrågorna ocksåKära läsare!

I slutet av 2011 ökade på nytt solidariteten och 
tron på euron bland våra stats- och regerings-
chefer, som – med undantag för Storbritannien 
– vid Europeiska rådets möte i december enades 
om att förhandla fram en fördragsändring i syft e 
att stärka den ekonomiska styrningen i EU. EU 
har kanske ännu inte klarat sig ur krisen helt, 
men vår ekonomiska och monetära union får 

i alla fall fastare mark under fötterna. Detta steg framåt är ett resultat av att 
våra politiska ledare, som känner sitt ansvar, har insett att enda vägen ut ur 
krisen är att agera tillsammans. 

Europas politiska ledare har funnit den drivkraft  som behövdes för att ta 
steget mot ”mer Europa” i ekonomiska och budgetmässiga frågor. Men det 
fi nns många fl er politikområden som skulle må väl av större samordning. 
I detta sammanhang skulle jag vilja hänvisa till en kommentar från Jean-Claude 
Trichet i Les Echos den 28 december: ”Det fi nns lika många skäl i dag som det 
fanns 1945 för att kämpa för en alltmer integrerad union i Europa, och dessa skäl 
gäller vår framtid och ingenting annat.” Allting pekar i den riktningen: världens 
nya geopolitiska karta, vårt globala ekonomiska landskap, beskattningsfrågor, 
bevarandet av vår planet, behovet av tillväxt, innovation och konkurrenskraft  
samtidigt som vi måste bibehålla de sociala rättigheterna och se till att alla får 
anständiga levnadsvillkor. 

Det är bara med medborgarnas stöd som detta nya Europa kan ta form och 
åtnjuta den legitimitet som behövs för att fortbestå på längre sikt. Det är skälet 
till att EESK försöker uppmuntra en bredare off entlig debatt i hela Europa. 
Konferensen om en europeisk energigemenskap den 31 januari lyft e fram det 
dubbla målet att få EU att enas om ett gemensamt svar på de aktuella utma-
ningarna, till exempel energiförsörjningen, och att engagera det civila samhället 
i debatten för att ge integrationsprocessen ny kraft  och demokratisk legitimitet.

Europa kan och måste stå enat om vi ska kunna påverka de internatio-
nella klimatförhandlingarna. Konferensen ”Bli hållbar, känn ansvar” den 7–8 
februari var ett viktigt forum för att sprida idéer, och resultaten kommer att 
utgöra ett bidrag till Europeiska rådets möte i mars, som har till uppgift  att 
utarbeta EU:s ståndpunkt inför FN:s Rio+20-konferens om hållbar utveckling.

I denna fråga, liksom på så många områden, har EU allt att vinna på att 
agera gemensamt. Som jag brukar säga: Låt oss komma ihåg att Europa inte 
är problemet, utan lösningen.

Staff an Nilsson
Ordförande
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KOMMANDE EVENEMANG

”Energi är ett område där EU har 
svikit sina medborgare hittills”, sa 
Anna Maria Darmanin, vice ordfö-
rande för Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén när hon öpp-
nade konferensen om ”EU:s väg mot 
en europeisk energigemenskap” den 
31 januari. Enligt en färsk undersök-
ning skulle de fl esta européer känna 
sig tryggare om det fanns större 
samordning i energifrågor inom EU 
(60 %) och större solidaritet mellan 
staterna i  händelse av störningar 
i energiförsörjningen (79 %). 

Trots dessa tydliga förväntningar 
har fullbordandet av inre marknaden 
för el och gas gått oerhört långsamt. 
”Den nationella energipolitiken har 
visat sina begränsningar, och ändå 
fi nns det ingen gemensam europeisk 
energipolitik för att komma tillrätta 
med detta”, ansåg Jacques Delors 
i  ett skriftligt uttalande som han 
sänt till konferensen. Den tidigare 
kommissionsordföranden var den 
förste som föreslog att man skulle 
inrätta en europeisk energigemen-
skap för att påskynda skapandet av 
en verklig europeisk energimarknad. 
”Vi måste åtgärda segmenteringen 
av marknaderna och fullborda inre 
marknaden senast 2014. Det skulle 
öka EU:s BNP med 0,8 % fram till 
2020”, sa Günther Oettinger, kom-
missionsledamot med ansvar för 
energifrågor. 

Med tanke på dagens svåra situa-
tion är detta en oerhörd uppgift. 
Pierre-Jean Coulon, föredragande 
för ett EESK-yttrande som nyligen 
off entliggjorts om den europeiska 

energigemenskapen, påpekade att 
endast 10 % av elen i dag transiteras 
mellan länder, att konsumenter inte 
kan välja en operatör med säte i ett 
annat land, att energifattigdomen 
ökar, att planeringen av näten fort-
farande i huvudsak är en nationell 
fråga och att EU inte förhandlar med 
leverantörsländer som ett block. 

I sitt yttrande efterlyser EESK 
en europeisk energigemenskap. En 
hörnsten är inrättandet av regionala 
energiblock inom vilka länder och 
operatörer skulle samordna viktiga 
beslut om energimix och nätutveck-
ling. ”Detta skulle skapa avsevärda 
skalfördelar och industriell utveck-
ling för nya energikällor”, menade 
Pierre-Jean Coulon. ”Det skulle 
också leda till successiv integrering 
av hittills separata marknader och till 
anpassning av priserna.” 

Europaparlamentets talman Mar-
tin Schultz underströk för sin del 
att detta projekt kommer att bereda 
vägen för ett samhälle med låga kol-
dioxidutsläpp genom att det bidrar 
till att skapa nya arbetstillfällen och 
öka tillväxten.

Många konferensdeltagare eft er-
lyste en gemensam strategi för pro-
duktion, överföring och konsumtion 
av energi, och ansåg att följderna för 
slutanvändare i medlemsstater som 
agerar på egen hand kunde bli all-
varliga, bland annat prisökningar 
och svängningar i produktion och 
konsumtion av energi. Vissa uttalade 
sig bestämt emot en förtida avveck-
ling av kärnkraft en till förmån för 

smutsigare energikällor eftersom 
detta kan äventyra EU:s energi- och 
klimatmål.

Behovet av samordnade åtgär-
der för bästa möjliga miljömässiga, 
sociala och industriella resultat 
i  samband med den kommande 
energiövergången har påpekats vid 
många tillfällen. Energipolitiken bör 
ligga helt i linje med klimatpolitiken 
och vara inriktad på slutanvändarna 
av energi. Under konferensen kon-
staterade man att mer bör göras för 
att skapa en energipolitik för alla 
med avseende på rimliga energipri-
ser och det civila samhällets delta-
gande i avgörande energival.

Som ett resultat av konferensen 
ska Staffan Nilsson och Jacques 
Delors underteckna en gemensam 
deklaration, där de uppmanar till 
snabba och eff ektiva åtgärder för att 
integrera EU:s energipolitik.

Konferensen blev en framgång 
och lockade över 200 deltagare. Den 
anordnades gemensamt av EESK 
och Notre Europe, en Europaom-
fattande tankesmedja som grundats 
av Jacques Delors. (mb) ●

Från vänster till höger: Martin Schultz, Europaparlamentets talman, Anna Maria Darmanin, vice ordförande i EESK, 
och Günther Oettinger, EU:s energikommissionär.
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Vid plenarsessionen i januari – den 
första under det nya danska ordföran-
deskapet – presenterade Danmarks 
EU-minister Nicolai Wammen den 
danska regeringens prioriteringar för 
det kommande halvåret.

Det viktigaste genomgående 
temat för ordförandeskapet är att 
få bukt med den ekonomiska och 
sociala krisen, men Nicolai Wam-
men underströk att även de politiska 
konsekvenserna av denna måste han-
teras. Det danska ordförandeskapet 
kommer därför att arbeta för ett enat 
EU, som måste agera som en familj 
med 27 medlemmar i stället för en 
klubb för endast tio eller 17 av med-
lemsländerna.

Ordförandeskapet kommer att 
sträva eft er att skapa ett ansvarsfullt, 
dynamiskt, miljövänligt och tryggt 
EU.

Med ett ansvarsfullt EU menar 
man en union som har kontroll på 
sina fi nanser, både på nationell nivå 
och på EU-nivå. Detta kommer att 
kräva att EU inför och tillämpar den 
nya ekonomiska styrningen, som 
innebär en större samordning och 

övervakning av nationell finans-
politik och ekonomisk politik. Vad 
gäller budgeten för 2014–2020, som 
ska förhandlas fram under 2012, vill 
Danmark se en kombination av eko-
nomiskt ansvarstagande och ökad 
tillväxt.

Ett dynamiskt EU ska skapas 
genom modernisering av den inre 
marknaden, så att den lagom till sitt 
20-årsjubileum kan locka till sig mer 
kapital samt skapa uppmjukning av 
reglerna för off entlig upphandling, 
större trygghet för konsumenterna 
och ett patentsystem som är mer 
lättillgängligt för företagen.

Nicolai Wammen menade att 
övergången till hållbar ekonomi 
måste påskyndas om vi ska kunna 
undvika att kunskap och arbetstill-
fällen försvinner utanför EU:s grän-
ser. Ett miljövänligare Europa kräver 
nya strategier för tillväxt, men även 
för områden som energi, jordbruk 
och fi ske, som alla står högt på den 
danska dagordningen.

En annan prioritering är att för-
djupa Schengensamarbetet och 
arbeta för ett europeiskt asylsystem, 

särskilt med tanke på att den arabiska 
våren medfört behov av att ta emot 
fl yktingar och behandla asylansök-
ningar på ett lämpligt sätt. Vad gäl-
ler utvidgningen kommer Turkiets, 
Islands, Serbiens och Montenegros 
ansökningar att behandlas utifrån ett 
meritbaserat system.

Den institutionella struktur som 
skapats genom Lissabonfördraget 
förutsätter dessutom att det rote-
rande ordförandeskapet agerar som 
en neutral medlare, vilket Danmark 
har för avsikt att göra.

EESK:s ordförande Staff an Nils-
son välkomnade ordförandeskapet, 
som han menade kommer att bli en 
”ny vitamininjektion” för kommit-
téns verksamhet. Nicolai Wammen 
underströk att det danska ordföran-
deskapet inte bara betraktar EESK 
som en infl ytelserik aktör, utan som 
en nyckelpartner. De tre gruppordfö-
randena framhöll å sin sida att de var 
säkra på att det danska ordförande-
skapet kommer att kunna få Europa 
på fötter. Både Danmark och EESK 
siktar på ett stabilt partnerskap och 
ett nära samarbete för att ta EU ur 
krisen. (mvd) ●

Från vänster till höger: Staff an Nilsson, EESK:s ordförande, och Nicolai Wammen, Danmarks minister för EU-frågor.

Samarbete mellan det civila samhället 
och det danska EU-ordförandeskapet

Den ekonomiska krisen har fått all-
varliga eff ekter på arbetsmarknaden. 
Tusentals företag läggs ner, arbets-
lösheten ligger kvar på en hög nivå, 
lönerna faller, budgetnedskärningar 
görs i de sociala trygghetssystemen 
och fattigdomen och den sociala 
utslagningen ökar. 

En välutbildad yngre generation 
som är kapabel att göra sina egna 
val är en förutsättning för att vi med 
framgång ska kunna ta oss ut ur 
denna kris. Medlemsstaterna borde 
därför ägna särskild uppmärksamhet 
åt off entliga investeringar i utbild-
ning och yrkesutbildning, som är 
och måste förbli en grundläggande 
mänsklig rättighet och en kollektiv 
nyttighet. Investeringar i utbildning 

kan hjälpa oss att uppnå Europa 
2020-strategins målsättningar i fråga 
om sysselsättningsgrader (75 % av 
alla människor i åldrarna 20–64 år 
ska ha en anställning senast 2020) 
och social integration (20 miljoner 
människor ska lyft as ur fattigdom).

Utbildningsfrågorna påverkar 
alla skeden i livet, från förskolan till 

gymnasiet och vuxenutbildningen 
och olika former för lärande – for-
mella, icke-formella och informella. 
Med detta i åtanke anordnade SOC-
sektionen den 24 januari en konfe-
rens på temat ”Krisen, utbildningen 
och arbetsmarknaden”. Syft et var att 
hitta bättre sätt att integrera unga 
människor på arbetsmarknaden, ta 
itu med de utmaningar som det livs-
långa lärandet medför och förbättra 
äldre arbetstagares färdigheter.

Vid konferensen närvarade ett 
stort antal beslutsfattare, bland annat 
Androulla Vassiliou, kommissions-
ledamot med ansvar för utbildning, 
kultur, fl erspråkighet och ungdom, 
Christine Antorini, dansk minister 
för barn och utbildning och leda-

möter från Europaparlamentet. Före-
trädare för OECD, studentnätverket 
AEGEE, Europeiskt ungdomsforum, 
Europeiska fackliga samorganisatio-
nens (ESF) utbildningskommitté och 
många andra bidrog också till debat-
ten. (mvd) ●

Investeringar i utbildning är 
en förutsättning för att EU 
ska kunna lotsas ut ur krisen

EU i dansk tappning

De närmaste sex månaderna kommer 
att vara problematiska för Europeiska 
unionen. ”Vi befi nner oss just nu mitt 
i det som kan vara EU:s värsta eko-
nomiska, sociala, politiska och insti-

tutionella kris någonsin, och då är ett 
starkt ledarskap från Danmarks sida 
av avgörande betydelse”, betonar 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs ordförande Staff an Nils-
son. EESK har lovat att – i nära samar-
bete med det civila samhället i Europa 
– arbeta aktivt jämsides med ordfö-
randeskapet för att stödja och främja 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
framsteg.

Till EESK:s viktigaste uppgift er hör 
att främja dialog och medverkan samt 
att stärka delaktigheten på gräsrots-
nivå. Kommitténs ledamöter spelar 
en central roll genom att förklara EU-
politiken i sina hemländer, lyssna till 
allmänhetens synpunkter och behov 
samt föra in denna feedback i debat-
terna i Bryssel. Om vi ska kunna ta 
oss ur krisen på ett framgångsrikt sätt 
och skapa hållbara arbetstillfällen och 

tillväxt måste hela samhället engagera 
sig och alla aktörer ta sitt fulla ansvar. 
Även om det behövs åtgärder på kort 
sikt för att vi ska komma till rätta med 
krisen, är det nödvändigt med en lång-
siktig vision om hur vi ska skapa de 
bästa förutsättningarna för välfärd för 
kommande generationer i Europa.

Med detta i åtanke fortsätter EESK 
att fokusera på hållbarhet, och kom-
mittén har förbundit sig att inklu-
dera hållbarhet i alla sina strategier. 
EESK prioriterar redan i dag Europa 
2020-strategins mål om smart och 
hållbar tillväxt för alla, under ledning 
av styrgruppen för Europa 2020-stra-
tegin. 

Eft ersom EESK har särskild sak-
kunskap om konsumentskydd anord-
nar kommittén årligen ”Europeiska 
konsumentdagen”, och år 2012 sker 

detta i mars i Köpenhamn. ”Konsu-
menternas förtroende är av avgörande 
betydelse för att inre marknaden ska 
få ny livskraft”, framhåller EESK-
ledamoten Benedicte Federspiel från 
det danska konsumentrådet. 

EESK håller också på att utforma ett 
budskap och bidrag till FN:s Rio+20-
konferens om hållbar utveckling i juni 
2012. EESK:s observationsgrupp för 
hållbar utveckling har lett samord-
ningen av ett omfattande offentligt 
samråd, och i februari 2012 anordnar 
kommittén tillsammans med Europe-
iska kommissionen en konferens för 
att främja dialog och utbyte av erfa-
renheter, kartlägga bästa lösningar 
samt diskutera och enas om vad som 
kan göras. Man kommer också att 
utarbeta förslag som ska läggas fram 
för beslutsfattarna om frågor som mil-
jövänlig ekonomi, konsumtion, goda 

styresformer och avskaff ande av fat-
tigdomen.

Krisens sociala konsekvenser får 
inte glömmas bort under de kom-
mande månaderna. ”Europas största 
problem är arbetslöshet – inte minst 
bland ungdomar”, konstaterar EESK-
ledamoten Marie-Louise Knuppert 
från den danska landsorganisationen 
(LO). Hon eft erlyser nya förslag på 
hur vi kan hjälpa ungdomar som söker 
arbete att komma in på arbetsmarkna-
den. Kommittén är särskilt intresserad 
av unga européers ståndpunkter och 
erfarenheter eft ersom de utgör mor-
gondagens beslutfattare, och i april 
2012 anordnar kommittén sin tredje 
plenarsession för ungdomar, ”Ditt 
Europa: Din mening”, i Bryssel. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EESK på den internationella gröna 
veckan i Berlin

Körsbärsträden kommer 
att blomma igen

EESK:s ordförande Staff an Nilsson 
och EESK:s facksektion för jord-
bruk, landsbygdsutveckling och miljö 
(NAT) deltog aktivt under den inter-
nationella gröna veckans första dagar 
i Berlin den 19–21 januari 2012.

Den internationella gröna veckan 
(IGW) är världens största mässa för 
mat, jordbruk och trädgårdsodling. 
Kommersiella och icke-kommersiella 
utställare deltar i teman som växlar 
årligen. Det viktigaste politiska eve-
nemanget under veckan, det globala 
forumet för livsmedel och jordbruk 
(GFFA), förde samman politiker på 
hög nivå från hela världen, företrä-
dare för näringslivet, experter på 
utvecklingssamarbete, forskarsam-
hället och det civila samhället för att 
diskutera prioriterade jordbrukspoli-

ning på temat ”Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Kom-
mer den nya gemensamma organi-
sationen av jordbruksmarknaderna 
att ge ökad makt åt jordbrukarna?” 
Slutsatserna från utfrågningen kom-
mer att ligga till grund för EESK:s 
yttrande om ”Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020”, som 
enligt planerna ska antas i  mars 
2012. (fda) ●

För ytterligare information se:

Internationella gröna veckan: 
http://www.gruenewoche.de/en/

Globalt forum för livsmedel och 
jordbruk: http://www.gffa-berlin.
de/en

EU:s fredsskapande roll

Yttrandet REX/326 (föredragande: 
Jane Morrice, Grupp III, Storbri-
tannien) innehåller en analys av 
EU:s fredsskapande roll samt för-
slag på ett antal riktlinjer för bästa 
praxis och för den framtida politi-
ken på detta område, med särskild 
tonvikt på det civila samhällets 

allt större roll. Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten är ett 
idealiskt tillfälle att förbättra samstämmigheten och utveckla ett 
integrerat system för global konfl iktlösning. Som världens mest 
framgångsrika modell för politisk integration skulle EU kunna ta 
ytterligare ett steg i sina fredsskapande uppdrag genom att anta 
ett helhetsperspektiv. I praktiken skulle denna nya strategi kunna 
förverkligas genom att man samtidigt genomför civila, militära, 
diplomatiska och humanitära åtgärder samt utvecklings-, han-
dels- och investeringsåtgärder. Inom denna nya samordnade 
strategi skulle det civila samhällets organisationer ha en mycket 
viktig roll när det gäller att se till att de fredsbyggande strate-
gierna blir eff ektiva och långsiktigt hållbara. Konkreta förslag 
som har framförts i detta sammanhang är att inrätta en databas 
över europeiska experter på fredsskapande, bland annat jurister, 
poliser, icke-statliga organisationer och medlare, och att inrätta 
en arbetsgrupp med företrädare för Europaparlamentet, kom-
missionen, ReK och, naturligtvis, EESK. (asp) ●

Genetiskt modifi erade organismer i EU

EESK:s yttrande om genetiskt modifi erade organismer i EU fi ck 
stöd av en majoritet av ledamöterna vid plenarsessionen i januari, 
där det lades fram av föredragande Martin Siecker (Arbetsta-
gargruppen, Nederländerna). EU:s befi ntliga rättsliga ram för 
genetiskt modifi erade organismer genomgår förändringar för 
närvarande. EESK kommer därför inom kort att oft are börja 
framföra sin ståndpunkt i fråga om politik och lagstift ning som 
gäller genetiskt modifi erade organismer. Som vägledning och 
förberedelse inför denna framtida debatt ger yttrandet en allmän 

översikt över den nuvarande 
situationen och diskussio-
nen om genetiskt modifie-
rade organismer samt över 
bestämmelserna om dessa 
i EU. I detta sammanhang är 
olika etiska, ekologiska, tek-
niska, (socio-)ekonomiska, 

juridiska och politiska frågor betydelsefulla, och alla dessa frågor 
måste betraktas ur ett brett samhälleligt perspektiv. Yttrandet 
syft ar till att erbjuda en färdplan för en balanserad och relevant 
politisk diskussion om dessa viktiga frågor. (ail) ●

Energipolitik: Mer Europa, tack …

I sitt initiativyttrande har EESK utvecklat Europeiska kommis-
sionens tidigare ordförande Jacques Delors tankar om att skapa 
en europeisk energigemenskap för att ta nya tag när det gäller att 
fullborda en EU-omfattande inre energimarknad. 

Kommittén betonade vikten av ett gemensamt arbetssätt 
i fråga om produktion, överföring och konsumtion av energi, och 
att medlemsstaterna agerade ”ansvarsfullt” i frågan. Kommittén 
gav uttryck för sin frustration över ensidiga beslut i energifrågor 
och menade att man i stället ”av solidaritets- och eff ektivitetsskäl” 
borde fatta sådana beslut ”gemensamt på EU-nivå”. 

Som ett första steg mot en europeisk energigemenskap ställde 
sig EESK bakom tanken på regionala energiblock inom vilka 
länder och operatörer skulle kunna samordna centrala beslut 
om energimix och nätutveckling. Detta skulle skapa avsevärda 
skalfördelar och leda till gradvis integrering av hittills separata 
marknader, vilket skulle innebära anpassning av priserna enligt 
EESK. 

Kommittén uttryckte sitt stöd för Jacques Delors förslag om 
att inrätta en ”inköpsgrupp för gas i Europeiska unionen” för 
att stärka medlemsstaternas och bolagens förhandlingsstyrka. 
EESK:s fasta övertygelse var att Europeiska kommissionen bör 

förhandla fram energiavtal med tredjeländer på medlemsstater-
nas vägnar, och dessutom ha möjlighet att granska nationella 
energiavtal innan de träder i kraft . (mb) ●

Sysselsättning för unga, teknisk kompetens 
och rörlighet

Eff ekterna av den ekonomiska krisen har visat att arbetsmark-
naderna har strukturella problem. Det är unga människor som 
drabbas mest och de får allt svårare att få fotfäste på arbetsmark-
naden. I sitt initiativyttrande SOC/421 (föredragande: Dorthe 
Andersen, Arbetsgivargruppen, Danmark) föreslår EESK åtgär-
der som gör det enklare för unga människor att komma in och 
röra sig på arbetsmarknaden. I dokumentet betonas vikten av 
djupare samarbete mellan företagen och utbildningssektorn 
i syft e att förbättra sysselsättningsmöjligheterna genom att ge 
gymnasieelever lämpliga färdigheter. (rdr) ●

Yrkesutbildning som ett högkvalitativt alternativ 
till högre utbildning

Prognoser om framtida behov av färdigheter i EU visar att eft er-
frågan på högkvalifi cerad arbetskraft  kommer att öka fram till 
2020. Enligt EESK:s yttrande (föredragande: Vladimíra Drbalová, 
Arbetsgivargruppen, Tjeckien) är det dags för medlemsstaterna 
att reformera sina system för yrkesutbildning. Yrkesutbild-
ningen bör vara ett lockande alternativ till akademisk utbild-
ning, eft ersom det krävs bra balans mellan dessa för ekonomisk 
tillväxt och sociala framsteg. Arbetsmarknadsparterna bör hjälpa 
regeringarna att utforma och genomföra strategier för yrkesut-

bildningen så att utbildningen 
motsvarar arbetsmarknadens 
behov. (rdr) ●

PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL

Jane Morrice, EESK-ledamot.

Martin Siecker, EESK-ledamot.

Vladimíra Drbalová, EESK-ledamot.

tiska frågor under årets GFFA-motto: 
”Livsmedelsäkerhet genom hållbar 
tillväxt – jordbruk med begränsade 
resurser”, en mycket relevant fråga 
inför FN:s förestående konferens om 
hållbar utveckling (Rio+20).

Staffan Nilsson deltog i  flera 
evenemang på hög nivå och gjorde 
under jordbruksministrarnas panel-
debatt vid GFFA den 21 januari ett 
uttalande där han återigen framhöll 
behovet av att föra en dialog med 
jordbrukarna och deras organisatio-
ner och att involvera dem i besluten 
om reformer för ett mer hållbart 
jordbruk.

NAT-sektionens sammanträde 
den 20 januari ägde rum vid IGW:s 
högkvarter, med en off entlig utfråg-

Från vänster till höger: Staff an Nilsson, EESK:s ordförande, och Ilse Aigner, Tysklands minister för livsmedel, jordbruk och konsumentskydd.

EESK:s kontaktgrupp för Japan 
besökte i  november Japan för att 
utvärdera landets återhämtning 
eft er den katastrofala jordbävningen 
och tsunamin i mars förra året, som 
lämnade eft er sig 20 000 döda eller 
saknade och 350 000 hemlösa. Tio-
tusentals människor i de drabbade 
områdena bor i  tillfälliga bostäder 
och återuppbyggnaden har just bör-
jat.

Katastrofen fi ck många att fråga 
sig själva vad de kunde göra för att 
hjälpa till. Några, som studenterna 
vid Kwansei Gakuin-universitetet, 
kände att det var omöjligt att bara 
sitta overksamma. De förenade sina 
kraft er och startade projektet ”Heart 
on Coin”, som samlar in gåvor och 
hälsningar från hela världen och 
sänder dem till skolor och fiskeri-
kooperativ i de drabbade områdena. 
De skickar också hälsningar från 
mottagarna tillbaka till givarna. Allt 
publiceras på projektets hemsida, där 
man bland annat kan se ett tröstande 
meddelande från en givare i Turkiet: 
”Förlora aldrig hoppet, ni är inte 
ensamma!” En annan uppmuntrande 
hälsning kommer från Thailand: 

f

”Fortsätt kämpa, framtiden kommer 
med solsken!” På tio månader har 
projektet samlat in över 30 000 euro. 

”Det tar tid att återhämta sig eft er 
en sådan katastrof. Att veta att någon 
bryr sig om dig och tänker på dig är 
lika viktigt som ekonomiskt stöd”, 
säger ordföranden för kontaktgrup-
pen, Eve Päärendson (Arbetsgivar-
gruppen, Estland).

Efter jordbävningen har antalet 
organisationer mångdubblats. De 
fi nns överallt – på gatorna kan man 
till exempel se olika sociala samman-
slutningar som samlar in medel och 
samordnar biståndsprogram. Upp 
till 2 000 frivilliga arbetar i de drab-
bade områdena och hjälper folket där 
dagligen. 

De har inte bara stött regeringens 
ansträngningar att återuppbygga 
området, utan också gjort det möjligt 
att ta itu med några av de svårigheter 
som regeringen har mött. 

Japan har endast begränsad erfa-
renhet av att ta emot och hantera 
utländsk hjälp. Bristen på sakkun-
skap och katastrofens omfattning 
ledde till att det var svårt för reger-
ingen att snabbt komma ut med pålit-
lig information till den panikslagna 
befolkningen och att eff ektivt dela 
ut de gåvor som strömmade in från 
hela världen. I september 2011 hade 
omkring 60 % av gåvorna fortfarande 
inte nått mottagarna.

 

Frivilliga studenter i Osaka, från ”Heart on Coin 
Kizuna”-projektet delar ut EESK:s gåvor till barnen 
vid ”Tagajo Fureai Festival”.
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I KORTHET

Trots den fantastiska insatsen av 
de frivilliga måste man tvivelsutan bli 
bättre på att stödja frivilligorganisa-
tionerna och i större mån erkänna 
deras centrala roll i biståndsarbetet. 

Eftersom EESK besökte Japan 
precis före jul tog kommittén tillfäl-
let i akt och delade ut små gåvor till 

barnen, såsom kalendrar, färgpennor 
och linjaler. ”Till följd av katastro-
fen blev många barn föräldralösa 
och i stort sett oförmögna att gå till 
skolan eller delta i fritidsaktiviteter. 
Vi ville att de skulle få känna att de 
inte är ensamma, och ge dem ett litet 
andrum från verkligheten”, säger Eve 
Päärendson. (ep/mb) ●

Videotävling 2012: Gör din röst hörd – rösta!

Modern konst i ett danskt kungligt slott

”Våra ekonomiska grundförutsättningar är goda: EU behöver 
helt enkelt förtroende”, förklarar Joost van Iersel på rysk tv

På initiativ av Anna Maria Darma-
nin, EESK:s vice ordförande med 
ansvar för kommunikationsfrågor, 
startade kommittén sin verksam-
het 2012 med att bjuda in ungdo-
mar från hela EU för att delta i en 
videotävling. Syft et med tävlingen 

Inom ramen för det danska EU-ord-
förandeskapet och i samarbete med 
det danska kulturinstitutet står EESK 
från den 18 januari värd för en foto-
utställning med titeln ”Ett modernt 
kungligt hushåll”. Utställningen 
visar den innovativa och konstfulla 
restaureringen av Frederik VIII:s 
palats i Amalienborg, Köpenhamn, 
som utfördes 2004–2010. 

Den 7 december deltog Joost Van 
Iersel, ordförande för EESK:s styr-
kommitté för Europa 2020-strategin, 
i ”Cross Talk”-debatten på Russia 
Today med Peter Lavelle som pro-
gramledare. De två andra talarna, 
Ann Pettifor och James Meadway, 
intog en ganska euroskeptisk håll-
ning och förutspådde en enorm 
politisk kris och till och med eurons 
kollaps. Båda var ytterst kritiska till 
Europas ledare och politiker.

Trots den ganska fi entliga stäm-
ningen lyckades Joost van Iersel klar-
göra att euron klarar sig väl jämfört 
med dollarn och yenen och att EU:s 
ekonomi gör ganska bra ifrån sig, 
trots de mycket svåra förhållandena 
i Europa och västvärlden som hel-
het. Problemen kring euron kommer 
att övervinnas. Tyvärr fanns det inte 
tillräckligt med tid för att förklara 
kommitténs ståndpunkt om EU:s 

var att uppmuntra unga människor 
att hitta kreativa sätt att visa vad 
Europa betyder för dem ”utan mask 
eller pokeransikte”. 

Filmerna –  som kunde lämnas 
in mellan den 1  januari och den 
15  februari  2012 –  hittar du på 
EESK:s webbplats (http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge). Mellan 
den 18 februari och klockan 12.00 
den 2 mars kan du dessutom rösta 
på din favoritfi lm på webbplatsen. 
De tre bästa fi lmerna kommer att 
få dela på ett pris på inte mindre än 
10 000 euro vid prisutdelningscere-
monin den 15 mars 2012. 

Som en del av restaureringen 
beslutade kronprins Frederik och 
prinsessan Mary att låta tio samtida 
danska konstnärer renovera några av 
rummen i slottet och på det sättet 
ge det kungliga residenset från 1700-
talet en modern touch. Konstnärerna 
lät sig inspireras på olika sätt. En del 
ville avspegla slottets kulturella och 
arkitektoniska arv, medan andra 

framtida ekonomiska modell, som 
grundar sig på Europa 2020-strate-
gin. 

Det var dock mycket tydligt att 
EU-institutionerna behöver bygga 
upp lika mycket förtroende som 
EU:s ekonomiska modell. Det 
underliggande budskapet var tydligt: 
Det fi nns en plan för Europa för de 
kommande åtta åren. När debatten 
i alltför hög grad inriktades på den 
senaste tidens rådsmöten och hän-
delser framhöll Joost van Iersel att 
man måste erkänna att det europe-
iska systemet med en social mark-
nadsekonomi, där konkurrenskraft  
kombineras med social integration, 
är en framgångsmodell.

För att bevara den ekonomiska 
återhämtningsförmågan i svåra tider 
och i en värld stadd i förändring är 
det viktigt att man lyssnar på det 
europeiska civila samhällets förslag 
till strategier på lång och kort sikt.

Den mycket livliga debatten var 
ett bra tillfälle att göra kommitténs 
synpunkter i  dessa viktiga frågor 
hörda utanför EU:s gränser. (asp)
 ●

När du röstar, glöm inte att 2012 
är Europaåret för aktivt åldrande 
och solidaritet mellan generatio-
nerna, och EESK har uppmuntrat 
deltagarna att återspegla detta i sina 
produktionsteam. För mer informa-
tion om Europaåret:

h t t p : / / e u r o p a . e u / e y 2 0 1 2 /
e y 2 0 1 2 m a i n . j s p ? l a n g I d
=sv&catId=971 

Och glöm inte att stödja Europas 
kreativa och dynamiska ungdomar 
genom att rösta på den fi lm som du 
tycker bäst om! (mvd) ●

föredrog att lämna spår av sin egen 
konstnärliga inriktning eller förde 
in delar av kronprinsparets liv i sitt 
arbete.

Genom ett besök på utställningen 
har allmänheten ett utmärkt tillfälle 
att studera den lyckade kombinatio-
nen av rokoko och samtida konst. 

Den 26 januari hade EESK äran 
att välkomna kronprinsparet i sina 
lokaler. Bilder från besöket fi nns på 
EESK:s webbplats:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-culture-royal-modern-house-
hold-photos  

Utställningen invigdes den 
18 januari i närvaro av Staff an Nils-
son och den kommer att vara öppen 
för allmänheten måndag till fredag 
fram till den 23 mars. (mvd) ●

Från vänster till höger: Det danska kronprinsparet och Staff an Nilsson, EESK:s ordförande.

Joost van Iersel, EESK-ledamot.

Den spanska fackföreningsrörelsen ”Comisiones Obreras” (CC.OO.) 
under diktaturen

”Comisiones Obreras en la Dicta-
dura” är titeln på en bok som nyligen 
gavs ut på spanska. Författare är Juan 
Moreno, EESK-ledamot och tidigare 
sekreterare för fackförbundets inter-
nationella förbindelser. Boken pre-
senterades i EESK:s lokaler den 18 
januari, vid en ceremoni under led-
ning av Georgios Dassis, ordförande 
i Grupp II.

I 16 informationstäta kapitel 
berättas historien från upprättandet 
av Comisiones Obreras mitt under 
Francos militärdiktatur fram till lega-
liseringen av fackförbundet Confede-
ración Sindical i april 1977.

Boken ger en överblick över den 
sociala och politiska rörelse som 
Comisiones Obreras represente-
rade, dess off ensiver och de off er som 
medlemmarna och ledarna fi ck bära. 
Boken slutar vid övergången efter 
diktatorns död, då Comisiones Obre-
ras utlyste en mängd strejker i protest 
mot projektet om politisk kontinuitet 
och visade prov på fasthet gentemot 
extremhögerns våld. Detta ledde till 
att förbrytelser som Atocha-massa-
kern vändes emot anhängarna av sta-
tus quo och påskyndade övergången 
till demokrati. (ail) ●

Snart på EESK
Den 14:e Europeiska konsumentdagen: Nya vägar mot hållbar konsumtion

Europeiska konsumentdagen kom-
mer att anordnas för 14:e gången 
i Köpenhamn den 15 mars och den 
inriktas i år på hållbar konsumtion.

Hållbar konsumtion innebär 
att man tillgodoser grundläggande 
behov samtidigt som man säkerstäl-
ler bättre livskvalitet både i dag och 
för kommande generationer. Mot 
den bakgrunden väcker dagens kon-
sumtionsvanor, energieff ektiviteten 
och klimatförändringarna viktiga 
frågor, som kräver ny inriktning om 

vi vill uppnå hållbar konsumtion. 
Under Europeiska konsumentda-
gen kommer tre paneler att diskutera 
dessa frågor, med fokus på den nuva-
rande krisen och dess påverkan på 
våra behov och köpvanor. (mvd)
 ●

Mer information om detta evene-
mang fi nns på

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
european-consumer-day-2012 
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